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Zimní radovánky Martina Homolky
foto: M. Hájek

Městský úřad Modřice tel: 537 001 011, fax: 537 001 020 

Městská policie Modřice  tel: 537 001 030, mob. 602 555 193

Městská knihovna tel: 537 001 028

Webové stránky města Modřice www.mesto-modrice.cz

1Důležitá telefonní číslad



Zprávy z radnice 1514 www.mesto-modrice.cz Zprávy z radniceZpravodaj 2/2013

USNESENÍ RMM č. 27/2013

s.r.o. na úpravu stávajících stránek a 
následně jejich rozšíření v celkové ceně 
40.000,- Kč bez DPH. Jedná se o tyto 
části stránek: verze pro tisk, omezení 
viditelnosti událostí, vkládání příspěvků 
přes Podatelnu, užitečné odkazy, verze 
stránek pro slabší zrak, úprava pro 
hlasovou čtečku, úřední deska, správa 
rozcestníků, fotokronika, slideshow a 
RSS kanály.
(k usnesení 27.6.9/2013 a 27.6.10/2013)

Úklid chodníků
RMM schválila provedení jarního úklidu 
chodníků města v ceně 30.477,- Kč bez 
DPH fi rmou van Gansewinkel a.s.
(k usnesení 27.6.11/2013)

Propojení Modřice – Chrlice
RMM po vzájemné dohodě se zástupci 
MČ Brno – Chrlice schválila vypraco-
vání investičního záměru na možnost 
propojení města Modřice s MČ Brno – 
Chrlice. Po vypracování záměru bude 
rozhodnuto o dalších krocích.
(k usnesení 27.6.12/2013)

Komentář k vybraným bodům ze 
schůze RMM konané dne 14. 1. 2013

Mimořádná dotace Hospic sv. Josefa 
v Rajhradě
RMM doporučuje ZMM zařadit a 
následně poskytnout mimořádnou 
fi nanční podporu ve výši 100.000,- Kč 
na zajištění provozu zařízení Diecéz-
ní charity Brno – Hospic sv. Josefa v 
Rajhradě.
(k usnesení 27.1.1/2013)

Dohoda o převodu práv a povinností
Poskytovatel a správce sítě telekomuni-
kačních služeb fi rma Rostislav Brabec 
předložil RMM ke schválení dohodu 
o převodu práv a povinností na fi rmu 
OMEGA24 s.r.o., které se fi rma Rostislav 
Brabec stala součástí.
(k usnesení 27.3.2/2013)

Nájemní a provozní smlouva s BVK 
a.s.
RMM schválila Dodatek č. 26 k Nájemní 
a provozní smlouvě zde dne 12.3.2002 s 
Brněnskými vodárnami a kanalizacemi 
a.s., který stanoví výši: stočného v ceně 
31,49 Kč/m3  bez DPH (vč. vodného 
je cena 67,61 Kč/m3 vč. 15% DPH, v 
jiných regionech je vodné a stočné ve 
výši Břeclavsko 79,33 Kč/m3; Šlapanic-
ko 78,54 Kč/m3; Prostějov 75,84 Kč/
m3, Zlín 84,01 Kč/m3; Slovácko 71,41 
Kč/m3), výši nájemného za pronájem 
splaškové kanalizace 5,5 mil. Kč bez 
DPH (v roce 2012 byl pronájem 4,7 mil. 
Kč) a poplatek za zajištění majetkové a 

provozní evidence ve výši 5.000,- Kč bez 
DPH.
(k usnesení 27.3.4/2013)

Provoz webových stránek města
RMM schválila smlouvu o provozu 
webových stránek města s fi rmou 
RedWeb s.r.o. na poskytnutí webhostin-
gu na virtuálním serveru pro stránky 
města v ceně 200,- Kč za měsíc bez 
DPH.
(k usnesení 27.3.7/2013)

Dar do tomboly městského plesu
Společnost CTP Invest, spol. s.r.o. 
poskytla peněžní částku 15.000,- Kč na 
zakoupení darů do tomboly na městský 
ples Modřice
(k usnesení 27.3.8/2013)

2. Parní Olympia
Společnost DRAH – servis spol. s.r.o, 
bude v roce 2013 pořádat 2. Parní Olym-
pii u OC Olympia včetně provozu histo-
rických autobusů přes město Modřice. 
Na zajištění provozu autobusů požádala 
o přidělení mimořádné dotace 20.000,- 
Kč a RMM požadavek schválila. Termín 
konání bude následně upřesněn.
(k usnesení 27.4.2/2013)

Uvolnění fi nančních dotací
RMM schválila uvolnění schválených 
fi nančních dotací pro rok 2013 spa-
dajících do její kompetence těmto 
subjektům: SRPŠ při ZŠ – 2.000,- Kč; 
Muzejní spolek Modřice – 10.000,- Kč; 
Vít Jindřichovský – 10.000,- Kč; Vojen-
sko historický klub Erika – 30.000,- Kč; 

Zahrádkářský spolek Modřice – 10.000,- 
Kč; Taneční oddíl Xtreme – 20.000,- Kč; 
FC Blajkec Modřice 10.000,- Kč; Sportov-
ní akademie mládeže Brno, a.s. – 5.000,- 
Kč; SK Hobit Brno, a.s. (tělesně postiže-
ní sportovci) – 5.000,- Kč; Sociální služby 
Kroměříž – 6.000,- Kč; Asociace pomá-
hající lidem s autismem Alpha – JM a.s. 
– 2.000,- Kč; Nadační fond Slunečnice 
(ústav Chrlice) – 15.000,- Kč; Myslivec-
ké sdružení Modřice – 30.000,- Kč; ZO 
Český svaz včelařů Rajhrad (modřičtí 
občané jsou členy) – 10.000,- Kč; Junák 
– svaz skautů ČR – 7.000,- Kč.    
(k usnesení 27.6.4/2013)

Evidence smluv
RMM schválila zakoupení programu 
pro přehlednou evidenci uzavřených 
smluvních vztahů města v ceně 10.000,- 
Kč bez DPH za 5 licencí.
(k usnesení 27.6.8/2013)

Úprava webových stránek města
RMM schválila nabídky fi rmy PORING 

Oprava usnesení ZMM

V rámci zveřejnění usnesení došlo 
k chybě při zveřejnění hlasování u 
usnesení č. 10.8.2.2/2012, bylo chybně 
uvedeno toto hlasování:

Usnesení 10.8.2.2/2012: ZMM schva-
luje posouzení žádosti fi rmy CTP 
Invest, spol. s.r.o. o změnu ÚPN 
SÚ Modřice ze dne 8.11.2012 v roz-
pracovaném novém ÚP Modřice

Hlasování: pro 11, proti 4 (Bernátová, Matějko-

vá, Kratochvíl, Procházka), zdržel se 0 

Správné hlasování:

Usnesení 10.8.2.2/2012: ZMM schva-
luje posouzení žádosti fi rmy CTP 
Invest, spol. s.r.o. o změnu ÚPN 
SÚ Modřice ze dne 8.11.2012 v roz-
pracovaném novém ÚP Modřice

Hlasování: pro 11, proti 4 (Bernátová, Procház-

ka, Slaný, Havlátová), zdržel se 0

1Zprávy z radnicez
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Poplatky za svoz komunálního odpadu,

 za psa a za nájem z pozemku 

Dle Obecně závazné vyhlášky města Modřice č.  3/2010, která nadále 
zůstává v platnosti i pro tento rok, se místní poplatek za svoz komunálního 

odpadu NEPLATÍ (z rozhodnutí Zastupitelstva města Modřice
v roce 2010 byl poplatek z vyhlášky vyjmut). 

Poplatek za psa a nájem z pozemku je splatný do konce března 2013.  
Ing. Josef Šiška, starosta města

Beseda pro obyvatele Modřic

Zásluhou našeho občanského sdružení „Za čisté a klidné Modřice“ byla dne 7. pro-
since 2012 v klubovně v budově Městského úřadu uspořádána beseda s docentem 
Petrem Firbasem na téma „Plánované dopravní stavby Jihomoravského kraje, které 
se bezprostředně týkají modřických občanů.“ 

Docent Firbas je znám především jako předseda Občanského sdružení za kvalitu 
bydlení v Brně-Kníničkách, Jinačovicích a Rozdrojovicích, kdy z titulu tohoto svého 
postavení a díky své neústupnosti dokázal být dosud zdatným soupeřem úřadům 
samosprávy, především našemu krajskému úřadu, při řešení otázek automobilové 
dopravy na jeho území. Zmíněné občanské sdružení v čele s přednášejícím vzniklo 
historicky hlavně díky odporu jeho členů proti stavbě takzvané Hitlerovy dálnice v 
koridoru procházejícím Bystrcí a uvedenými obcemi. 

Docent Firbas nám ve své přednášce přiblížil současný stav dané problematiky. Moh-
lo by se zdát, že tyto otázky jsou Modřicím územně vzdáleny, ale poloha dopravních 
tepen na sever od Brna bezprostředně ovlivní i jejich situování v našem blízkém 
okolí. Pokud uvážíme již dnes enormní zatížení modřických občanů hlukem a zdraví 
ohrožujícími jemnými prachovými částicemi, které automobilová doprava produku-
je, je velmi důležité se starat o dopravní řešení, která kromě toho, že budou ekologic-
ky přijatelná, budou i dopravně a územně výhodná a ekonomicky únosná. Snížení 
nadlimitního zatížení obyvatel sídelních útvarů s překročenými hygienickými limity 

Autor fotografi e: Ing. Libor Procházka, MBA 

lze docílit územně plánovacími a dopravními opatřeními, která vyloučí z Brna, obcí 
v Brněnské aglomeraci a z dalších obcí tu část dálkové tranzitní dopravy která může 
být vedena po jiných trasách. 

To jsou ve stručnosti témata, která byla při besedě prezentována. Besedy se zúčast-
nil nemalý počet modřických občanů, kterým není současná situace lhostejná, dosta-
vili se i někteří představitelé sousedních obcí a brněnských městských částí. Chtěli 
bychom poděkovat také našemu panu starostovi, který si našel čas, aby byl alespoň 
nejdůležitější části besedy přítomen.

Dr. Tomáš Žák, Občanského sdružení Za čisté a klidné Modřice

Členská schůze nové Místní organizace

Moravského rybářského svazu Rajhrad

se koná v pátek 8. 3. 2013 v 18:00 v restauraci 

Simálka v Tovární ulici (u bývalého Bytexu)

v Rajhradě.

1Život v našem městěž
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Projekce fi lmu Hořící keř

V pátek 25. ledna se někteří žáci 8. a 9. třídy modřické základní školy zúčastnili pro-
jekce fi lmu Hořící keř v pražském kině Lucerna. Na akci jsme byli pozváni Národním 
muzeem, se kterým naše škola spolupracuje. Film byl promítán v rámci vzdělávacího 
projektu "I zlo může mít pozlátko". Naši žáci mohli spolu s desítkami žáků a studentů 
z celé republiky zhlédnout první část této třídílné série o smrti Jana Palacha a násled-
ných událostech.

Po fi lmu, který se nám všem velice líbil, jsme spolu s ostatními účastníky šli se za-
pálenými svícemi k místu Palachovy smrti před Národním muzeem. Odtud jsme se 
přesunuli do vedlejší Nové budovy Národního muzea (bývalá budova Federálního 
shromáždění). Zde proběhla debata s historikem Petrem Blažkem a s tvůrci fi lmu za-
stoupenými scénáristou Štěpánem Hulíkem, producentkou projektu a herci Emmou 
Smetanou a Vojtou Kotkem.

Po debatě nám podle plánu zbývalo pár hodin do odjezdu, tak jsme obešli pár nej-
zajímavějších památek centra Prahy (Václavské náměstí, Prašná brána, Staroměstské 
náměstí, Klementinum, Karlův most, Národní divadlo). Jelikož jsme byli celý den su-
žováni silnými mrazy, tak jsme zakončili zimní procházku Prahou stylově pohledem 
na kostel Panny Marie Sněžné.

Mgr. Jakub Jírů

foto: Daniel Komenda

 
 
 
 
 
 

SRPŠ p i ZŠ Mod ice Vás  zve na 
 

BURZU SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ JARO/LÉTO 
 

Burza se uskute ní v termínu 15. – 16. b ezna 2013 ve vstupní hale základní školy  
na Benešov  ulici. 
 
P ebírání sportovního vybavení: pátek 15. b ezna od 15.00 do 18.00 hodin 
Prodej: sobota 16. b ezna  od 9.00 do 12.00 hodin 
     od 13.00 do 14.30 hodin – vracení a vyú tování  
POZOR! Burza je zam ena na prodej vybavení pro jarní a letní sporty  
(jízdní kola, kolob žky, in-line brusle, skateboardy, chráni e, helmy, dresy, …..).  
Prosíme, nenoste nám jarní a letní od vy! D kujeme. 
 
T ší se na Vás lenové SRPŠ p i ZŠ Mod ice 
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Zápis d tí do Mate ské školy Mod ice pro školní rok 
2013/2014 

se uskute ní ve tvrtek 18.4.2013 od 14.00 do 16.30 
hodin v budov  mate ské školy na ulici Zahradní 590. 

Rodi e p inesou k zápisu rodný list dít te a sv j OP. 

V tento den prob hne od 14.00 do 16.00 hodin rovn ž 
na MŠ "DEN OTEV ENÝCH DVE Í". 

Rodi e se mohou seznámit s prostorami mate ské školy 
a výchovným programem v jednotlivých t ídách.  

T šíme se na kluky a hol i ky od t í do šesti let. 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŠKOLA

 
 

PP O Z V Á N K A 

Základní um lecká škola v O echov  a v Mod icích 
Vás srde n  zve na koncert žák   

Základní um lecké školy O echov, Mod ice  
a Musikschule Hohenau an der March z Dolního Rakouska. 

24. února 2013  
  v Obecním sále Kulturního centra O echov v 15.00 hodin 

a v koncertním sále ZUŠ Mod ice, Benešova 271 v  18.00 hodin   
 

Zimní pobyt

Jako každý rok, se na počátku ledna žáci druhého stupně, především však sedmé tří-
dy, zúčastnili zimního pobytu na horách. Místem pobytu byly Jeseníky, Lipová-lázně. 
A dějištěm výcviku lyžování a snowboardu byl ski areál Miroslav. Po prvotním rozjež-
dění bylo rozdělení do družstev a nastal týden intenzivního učení a zdokonalování 
technik sjíždění. Relaxační a odpočinkové odpoledne mohli žáci strávit ve wellness 
sousedního hotelu, kde si mohli zaplavat a prohřát tělo ve vířivce. Nadšení sportovci 
si rádi zařádili i na večerním lyžování. Na konci pobytu už všichni zvládali techniky 
nejen svého sportu, ale i nástupy a výstupy z pomy i ze sedačkové lanovky.  Počasí 
nám přálo, k technickému sněhu každý večer připadl i ten pravý. Týden na horách 
se vydařil a všichni jsme se vrátili v pořádku domů.

Text a foto Mgr. Iva Vaculíková
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Farní ples

Ples otevřely úvodní projevy místostarostky Hany Chybíkové a děkana Václava Slou-
ka. Po nich se mikrofonu ujal již osvědčený Vítězslav Janský, který znamenitě plnil 
roli celovečerního průvodce.

Kombinace polky a valčíku není na taneční zábavě nic neobvyklého. Při zahájení 
šestého farního plesu však vzbudili značnou pozornost jejich interpreti. Členy na-
rychlo sestaveného orchestru bylo deset hudebníků z naší farní obce. Tóny jejich 
nástrojů roztančily ve třech úvodních skladbách sál. Zasloužilým potleskem ohodno-
tili hudební zážitek i vzácní hosté, kterými vedle představitelů města a brněnského 
děkana Mons. Václava Slouka byli P. Josef Havelka, P. František Hemala a P. Adam 
Wolny.

Dále již tanečníky doprovázelo brněnské hudební trio Lália. Tradiční melodie střída-
ly moderní rytmy a spolu s nimi zpestřily program taneční vložky. V prvním ze dvou 
intermezz vystoupil pár z brněnského Starletu, který ve svižném tempu předvedl la-
tinskoamerické tance. Ve druhém se s ukázkou akrobatického rokenrolu představila 
čtveřice mladých tanečníků. Do pohybového víru byli vtaženi i plesoví hosté, kteří 
se pokoušeli zvládnout základní rokenrolové kroky a fi gury. 

Nedílnou součástí programu byla tombola. Tah nejhodnotnějších cen obstaral otec 
František. Výherce čekaly pěkné a zajímavé výhry. A samozřejmě došlo i na cenu 
útěchy, se vzpomínkou na Miroslava Otáhala.

Ples se nesl ve sportovním duchu. A ani hlavní vystoupení, které obstarali mužáci, z 
tohoto rámce nevybočilo. Na uvolněný taneční parket nejprve nastoupili čtyři civilně 
oděni muži, kteří přinesli velkou modrou plachtu. Představovala vodní hladinu. Za 
ní do sálu napochodovalo pět atletů v županech. Úklonem se pozdravili s publikem 
a odložili pláště. Ve starobylém, jednodílném plaveckém oděvu před námi stáli spor-
tovci, kteří po osmělení studenou vodou vstoupili do bazénu. Za doprovodu hudby 
se začal odvíjet děj plavecké etudy. V symetricky přesných a až sokolsky vypjatých 
pozicích se postavy vynořovaly a ztrácely pod vodní hladinou. Objevovaly se ruce, 
nohy i jiné nepublikovatelné části těla. Představení bylo úchvatné a krásné a nepo-
strádalo vtip a eleganci. „Krasoplavecké“ polohy daly vyniknout nádheře mužského 
těla. Účinkující při závěrečném defi lé ocenili bouřící diváci dlouhotrvajícími ovace-
mi. 

I letos došlo na dražbu, jejíž výtěžek se stal příspěvkem na opravu fi liálního kostela 
sv. Markéty v Přízřenicích. Dražil se velký dort, ve tvaru truhlice naplněné penězi. 
Ples ve stále zaplněném sále pak v doprovodu hudby pokračoval až do třetí hodiny 
nad ránem.

Text a foto Josef Chybík
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Městský ples 

Letošní v pořadí už patnáctý Městský ples pořádalo město Modřice s Kulturně škol-
skou komisí v pátek 1.2.2012 v sále hotelu Gregor. U vstupu byla každému hostu 
nabídnuta sklenička bílého nebo červeného vína pro dobrou náladu a především 
jako milé přivítání.

Ve 20,30 hodin zahájil akci předseda KŠK Dr. Jiří Ventruba krátkým uvítacím proslo-
vem, při němž pozdravil představitele města, sponzory, kapelu a všechny zúčast-
něné, kteří se přišli pobavit. Prvním vstupem večera a jeho nedílnou součástí byla 
polonéza, kterou nacvičily děti ze ZŠ Modřice.Vystoupení sklidilo velký úspěch a 
všichni rodiče a příbuzní malých tanečníků mohou být na své ratolesti náležitě hrdí. 

Kapela Hamrla boys se postarala o zábavu a příjemnou hudbu po celou dobu ple-
su. Na parketě bylo vidět páry těch nejmladších věkových kategorií až po ty věkem 
protřelejší dvojice. Další vložkou bylo vystoupení taneční skupiny X-trim v čele s 
manažerkou, choreografkou a hlavou celého týmu p. Lucií Švancarovou, která stála i 
za nácvikem úvodní polonézy. 

Následovala volná zábava, při níž se všichni výborně bavili u stolů na parketě i v piv-
nici. Posledním tanečním zážitkem bylo vystoupení profesionálního tanečního páru, 
který předvedl ukázku žhavého rytmu latinsko-amerických tanců. 

Závěrem programu se na pódiu roztočil losovací buben a začala tombola plná skvě-
lých a lákavých cen, za které patří velký dík všem štědrým sponzorům. Šťastní vý-
herci si pyšně odnášeli své výhry ke stolům a opět s napětím procházeli čísla a ob-
rázky na zakoupených lístcích. Zábava a plesová veselice pokračovaly ještě dlouho 
po půlnoci.                                                                                                                      velen

foto: M. Hájek
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Foto: M.Hájek

Benefi ční koncert v kostele 5. 1. 2013
Tříkrálová sbírka 2013 v Modřicích

Letošní tříkrálová sbírka byla pro Modřice 
ve znamení rekordů. Vybralo se nejvíce 
peněz ze všech ročníků 78.842,- Kč a zapo-
jilo se také nejvíce koledníků 37 dětí a 15 
dospělých. Dokonce i počasí stálo na naší 
straně, intenzivně nemrzlo, a tak se nám 
lépe koledovalo. Rozhodnutí zapojit se do 
sbírky není vůbec jednoduché, neboť ne 
vždy se koledníci setkají s pochopením a 
vstřícností, je nutné překonat ostych, ukro-
jit čas ze svého volného času a jistá tré-
novanost v chození je také třeba. Některé 
skupinky nachodí i kilometry, když započí-
táme k délkám ulic i patra v bytových do-
mech. Špatná zkušenost může odradit od 
dalších charitativních aktivit. Letos se tak 
naštěstí mnohokrát nestalo, a tak se nám 
podařilo vybrat o více jak deset tisíc korun 
více než loni. Vybrané fi nanční prostředky 

opět pomůžou rozšířit a zkvalitnit nabídku poskytovaných služeb Charitní ošetřo-
vatelské a pečovatelské služby Rajhrad a pomůžou v tolik potřebném Domě léčby 
bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. Všem dárcům děkuji.

Velkou pochvalu si zaslouží koledníci a vedoucí skupinek:
Anežka Klangová, Markétka Klangová, Vítek Němeček, Jeník Němeček, Štěpán Sla-
ný, Bětka Slaná, Anička Slaná, Verča Obdržálková, Vendula Rexová, Tomáš Otáhal, 
Kristýna Šulová, Žanetka Šulová, Katka Vetterová, Terka Vystrčilová, Radek Vystrčil, 
Anička Woodová, Aneta Komínková, Nikola Komínková, Katka Neumannová, Klárka 
Mazálková, Libuška Mazálková, Verča Mazálková, Anežka Mazálková, Petra Frimme-
lová, Zuzana Vetterová, Denisa Partlová, Andrea Hungrová, Jana Frimmelová, Barča 
Homolková, Lucka Homolková, Natálka Urbanová, Vojta Mandelík, Jakub Slavětín-
ský, Antonín Kovařík, Veronika Kačínová, Klára Jahodová, Natálie Vybíralová,

Veronika Janská, Markéta Otáhalová, Marie Otáhalová, Jitka Vystrčilová, Dáša Ma-
hovská, Věra Odehnalová, Lenka Studýnková, Stanislava Frimmelová, Marie Sedlá-
ková, Hana Woodová, Růžena Žilková, Liba Mazálková, Marie Havlátová, Jakub Jírů.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka a místní asistent sbírky

KULTURA
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SPORT

Fotbalová přípravka vítězí v hale v Žabčicích

Družstvo mladší přípravky MFK Modřice skvěle reprezentovalo naše město na zim-
ním halovém turnaji v kopané v Žabčicích. V turnaji konaném na etapy, od listopadu 
do konce ledna, sehráli 18 zápasů a pouze jeden zápas neskončil vítězstvím, ale jen 
remízou. Celková bilance našeho vystoupení zní: 18 zápasů, z toho 17 vítězných a 1 
remíza, s celkovým skórem 86:6. Během turnaje docházelo ke kuriózním situacím, 
kdy se jednotlivá družstva mezi sebou chválila, že nám dokázala vstřelit alespoň 
jeden gól. Navíc družstvo Šlapanic, které skončilo na druhém místě, ztrácelo na nás 
v konečném součtu 13 bodů. 

Pro dokreslení jsou zde jednotlivé výsledky:
Modřice-Moutnice 4:0 a 6:0
Modřice-Chrlice 13:0 a 5:0
Modřice-Hrušovany 5:0 a 2:0
Modřice-Střelice 6:0 a 6:0
Modřice-Ořechov 7:0 a 4:0
Modřice-Prace 4:1 a 0:0
Modřice-Žabčice 6:1 a 3:0
Modřice-Vojkovice 4:1 a 5:1
Modřice-Šlapanice 3:2 a 2:0

Kromě poháru za vítězství jsme získali i cenu pro nejlepšího střelce turnaje. Získal 
ji Damián Strnad, který zatížil konta soupeřů třicetisedmi góly. Při slavnostním vy-
hlášení pak dostali naši kluci od rodičů dárek v podobě fotbalové dortové fi gurky v 
barvě oddílového dresu a od pořadatelů zlatou medaili a velký pohár.
Chtěl bych proto poděkovat nejen hráčům za dobrou reprezentaci, ale i celému rea-
lizačnímu týmu, rodičům a také v neposlední řadě i pořadatelům ze Sokola Žabčice. 
Díky.

A kdo nás reprezentoval? Adam Cíleček, Vojtěch Partl, Patrik Wagner, Damián Strnad, 
Dominik Čičmanský, Radek Havlát, Matyáš Zápeca, Ctibor Foltýn a Tadeáš Slovák.

Ke sportu patří nejen vítězství, ale i porážky. Starší přípravka odehrála 27. 2. turnaj 
v Rosicích, kam byla pozvána narychlo po odřeknutí některého z původních účast-
níků, zřejmě pod dojmem loňského vystoupení ve společném družstvu se Slatinou. 
Na tomto turnaji startovala družstva i ze sportovních tříd a navíc již v plném tré-
ninkovém procesu. Naše družstvo nakonec skončilo na 6. místě ze sedmi družstev, 
když prohry patřily do kategorie těsných, o jednu branku a jeden zápas o dvě. Zde 
je třeba na malou omluvu ještě zmínit další aspekt a sice věkový rozdíl. Polovinu 
našeho týmu tvořili hráči mladší přípravky, kteří den předtím vyhráli halový turnaj v 
Žabčicích a druhá polovina, ti starší, se vlastně potkali s míčem pořádně na posled-

ním podzimním tréninku na hřišti. Herně ale opravdu nezklamali a z porážek s týmy 
zvučnějších jmen si nemusí dělat těžkou hlavu. Alespoň bude o to větší chuť do za-
čínajících tréninků a vůle se těm klukům ze sportovních tříd přinejmenším vyrovnat.

Pavel Lanča

foto: V. Čičmanský
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Ne vždy se v životě všechno podaří

občas někdo nebo něco zazáří,

trvá to však chvilku malinkou

a někdy pronikne kouzlo a dobro skulin-

kou.

Život lidský na planetě je zlomek vteřiny 

pouze

a o strasti a neduhy není nouze.

Kdyby se nás někdo zeptal, zda a jak 

umíme jíst, asi bychom se podivili. Kdo 

z nás by si dělal starosti s tím, co už léta 

ovládá. Z dlouhodobých zkušeností pře-

ce víme co a jak jíst. Důležité je to, že 

nám chutná. Ale kdo ví, zda je všechno 

v pořádku. Já si dovolím tvrdit, že ne.

Prudký rozvoj civilizace vyvolává v 

posledních letech obavy nejen o životní 

prostředí, ale také o člověka samého. 

Tak jako přibývá ochránců přírody, 

roste zástup lékařů a dietologů, kteří 

upozorňují na nebezpečí pro člověka z 

nevhodně sestaveného jídelníčku. Ne-

jde jen o množství, ale hlavně o skladby 

a kvalitu potravin. Jíme totiž víc, než je 

zdrávo. Lékaři zjistili, že překračujeme 

spotřebu potravin denně asi o 1260 Kj 

a 1130 Kj z vypitého alkoholu‚ / to je 

průměr na 1 osobu /.

Pak se divíme, že trpí tolik lidí obezitou. 

Nadbytečná kila ohrožují naše zdraví, 

málokdo se přizná, že se přejídá. Někdy 

si to ani neuvědomujeme.

Odborníci zjistili, že zatěžujeme organis-

mus přemírou živočišných tuků – denně 

asi o 20 g a průměrná spotřeba cukru se 

pohybuje kolem 38 kg ročně na osobu, 

jíme hodně výrobků z bílé mouky, 

neustále roste spotřeba masa / je to už 

téměř 90 kg na osobu ročně /. Málokdo 

si uvědomuje, kolik je skrytého tuku v 

mase, mléku a mléčných výrobcích i v 

moučnících. A také mnohé překvapí, 

že deci „tvrdého„ alkoholu zvyšuje 

tělesné tukové zásoby stejně jako např. 

30 g slaniny. K vlastní škodě jíme málo 

ryb, luštěnin, neloupané rýže, celozrn-

ného pečiva a především zeleniny a 

ovoce. Pozor! Ne každé ovoce. Hubnout 

pomáhá citron, grep, ananas a hlavně 

zelenina.

Náš organismus je geniálně sestrojen 

a dovede se za existenčně příhodných 

podmínek o sebe postarat. Ví, co a jak 

zpracovat, aby získal potřebné mine-

rální látky, vitaminy, látky stavební – 

leccos co nedostane ve stravě, dokáže 

si sám vyrobit, škodliviny rozložit, 

vyloučit nebo uložit na místo, kde orga-

nismu škodí nejméně. Aby však mohl 

náš organismus řádně fungovat, musí 

dostat přiměřené množství kvalitní stra-

vy bez chemických látek a nevhodného 

zdražování.

Úsloví, že zvyk je železná košile, platí 

u stravování stejně jako jinde. K radi-

kálnější úpravě stravy zpravidla člověk 

najde nejsilnější motivaci v souvislosti 

s vážným ohrožením zdraví nemocí a 

změnu jídelníčku jen tehdy, odpovídá-li 

to jeho představám o kvalitní kuchyni 

a chuti. To lze však i při jiném složení 

PRO DĚTI
Bešťáková: Ovečka Kudrlinka
Dakin: Doba ledová 3 - úsvit dinosau-
rů
Dickins: Jezdci, koně a poníci
Ptáčková: Čarodějnice Hrubena a tři 
tajtrdlíci
Tinková: Jak se žilo v pravěku
Turner: Pravěcí savci

PRO ŽENY
Brown: Texas. Odvážná Sage
Bushnell: Sex ve městě
Cartland: Zachraň mě láskou
Heřmánková: Naše povedená mamič-
ka
Kleypas: Citlivá místa
Steel: Hotel Vendom
Thorne: Láska v nebezpečí
Zweig: Děti z Rothschildovy aleje, 
Návrat do Rothschildovy aleje

VÝBĚR Z NOVINEK

PRO MUŽE
Brycz: Tátologie 2 aneb nefňukejte a 
pochlapte se
Coben: Přistižen
Cook: Pojistka smrti
Davis: Bohyně odplaty
Kessler: Závod tanků
Taylor: Doktore, to byste se divil

PRO POUČENÍ
Brodek: Šperky origami
Foer: Jak si zapamatovat úplně 
cokoliv
Hora-Hořejš: Toulky českou minulostí 
13
Karas: Příprava na státní maturitu – 
Literatura, Matematika, Zeměpis
McCloskey: Lahodné dárky
Prombergerová: Drůbež na vašem 
dvoře
Withers: Navlékáme korálky

POZVÁNKA

Zveme Vás
ve čtvrtek 21. února 2013 v 17 hod. do klubovny nad knihovnou

(nám. Svobody 93)
na cestovatelskou přednášku

TAJUPLNÁ AFRIKA

z nejdobrodružnější expedice rodiny Márových do čtyř států jižní části Afriky:
JAR, Namibie, Botswany a Zimbabwe

Městská knihovna v Modřicích
Podrobnější informace o knihovně a knihách 
získají zájemci na www.modrice.knihovna.cz
 a děti na www.knihovnamodrice.webk.cz

KNIHOVNA

Pondělí   9 - 12 13 - 18
Úterý   9 - 12 13 - 16
Středa  13 - 18
Pátek   9 - 12 13 - 16

Půjčovní doba:
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 HOTEL GREGOR - nám stí Svobody 6 
 p ipraví zaru en  nejlevn jší reduk ní dietu 
 
             ZHUBN TE DO PLAVEK 
            AKCE od 185,- K  / den 
 
 pr m rný m sí ní úbytek váhy 6 Kg 
 pestrý jídelní ek nutri n  a kaloricky vyvážený 
 5 chod  denní stravy (snídan , p esnídávka, ob d, sva ina, ve e e) 
 zaru en  erstvé a kvalitní suroviny 
 výb r ze dvou menu 
 doprava zdarma 

 
 

 Kontakt 
 volejte na íslo 777 884 615 
 pište na e-mail  info@zdravadieta.cz 

 
 
 
                   NOVINKA 
Rozší ili jsme naši nabídku o lah dky studené kuchyn . 
 Možnost výb ru obložených mís a 7 druh  chlebí k .  
 
 
Objednávky p ijímáme na tel. ísle 777 760 579. 

1Společenská kronikas
Významného kulatého

výročí se dožívají

Vítáme do života

Rozloučili jsme se

Trubelíková Lydie
Havlát Josef
Koubková Marie
Lukl Pavel
Ševčíková Blanka

Kořízková Štěpánka
Sedláková Kateřina
Hejl Samuel

Čurilla Štefan

1Inzercei

Novinky a zajímavosti na stránkách mim.cemotel.cz

Modřický Internetový Magazín

První letošní vydání MIM nabízí především mimořádné zachycení zimního východu 
slunce pod Pálavou (Jarek Pudelka). Jako novinka se dále o pozornost návštěvníků 
uchází rubrika s pracovním názvem "Střípky" - míněno jako drobné kousky ze světa, 
který nás obklopuje. Na úvod se v ní prezentuje malá série foto-fejetonů (Vladimír 
Vérosta) a rozsáhlejší text - dosud nikde nepublikované svědectví přímých účastníků 
velkého železničního neštěstí v roce 1952 (bratři Lackovi).  

Na fotografi ích (Mirek Hájek) se zájemci mohou podívat na Předvánoční hudební 
setkání na radnici a pustit si k tomu amatérské audio záznamy z vystoupení sólistů 
BROLN i Modřického pěveckého sboru a fotografi cky je zdokumentován i Benefi ční 
pěvecký koncert v kostele počátkem ledna. 

Pro inspiraci, že na vycházku se dá jít i v tomto ročním období byl zřízen nový portál 
"Zima v Modřicích a okolí" a ti, co nechtějí nebo nemohou jezdit na výlety autem, k 
tomu mají nahoře na hlavní straně lištu s přímo přístupnými aktuálními jízními řády 
veřejné dopravy.

příjemné prohlížení přeje ČeV

jídel, které odpovídá zásadám zdravé 

výživy, plně vyhovět. Svědčí o tom i 

velký výběr kuchařských receptů, které 

v poslední době vychází i knižně.

Ovšem připomínám, že ke změně 

jídelníčku je třeba i pohyb. Tak se ne-

bojte změn a vzhůru do boje za zdravé 

stravování.

TOJA
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Provedu v Modřicích
opravy oděvů, zkraco-

vání, výměny zipů,
šití záclon apod. 

Kontakt: 608 305 720

Dvě slušné, pracující ženy 
hledají podnájem v domě 

se zahradou, kde by mohly 
mít zvířata (kočky, psy). 

Platíme načas.

Kontakt: Simona – 728 263 757

Kolektiv Fino clubu v Mod icích si Vám dovoluje oznámit zahájení provozu „D tské herny
baby kavárny“. Srde n zveme všechny maminky, tatínky, babi ky a jejich d ti na slavnostní
otev ení, které prob hne 25. února od 10,00 hod.

D TSKÁ HERNA BABY KAVÁRNA

Otev eno: po pá 9,00 18,00 hod
so ne 10,00 18,00 hod (dle domluvy možno i déle)

ob erstvení pro Vás i Vaše d ti domácí mou níky, zdravá výživa, polední menu

od jara bude v zahradní ásti nové d tské h išt + venkovní posezení

pro ak ní maminky a tatínky bohaté sportovní vyžití (tenis, squash, kuželky, kule ník,
stolní tenis a sauna vše v rámci areálu)

dle zájmu uvažujeme od dubna o zahájení cvi ení pro d ti pohybové/tane ní lekce
(dopoledne pro d ti 3 6 let a odpoledne pro d ti 6 12let)

Prostor bude možné využít i pro uspo ádání rodinných oslav, d tských narozeninových párty,
svatebních hostin a svatebních ob ad (v p ípad nep íznivého po así, kdy nebude možný
ob ad v zahrad ).

JÓGA A ZDRAVOTNÍ CVI ENÍ

V úterý 5. b ezna zahajujeme cvi ení pro všechny bez omezení v ku a pohlaví. Lekce budou
probíhat pravideln každé úterý v asech 18,00 19,00 a 19,00 20,00 hod (dle zájmu lze
domluvit i v jiné dny a hodinu).

Cena 1 lekce za 120, K /hod, cena permanentky na 10 lekcí za 1.000, K .

Rezervace na tel. ísle 547 216 711 recepce Fino clubu.

K dispozici šatny se sociálním za ízením, sprchy a cvi ební karimatky. Po cvi ení možnost
posezení a ob erstvení v restauraci, v letních m sících i na venkovní terase.

ZDARMA PORADENSTVÍ V OBLASTI PÉ E O PLE

Každé úterý vždy v 17,00 a 18,00 hod.

Poradenství bude spojené s hloubkovým išt ním pleti vysoce kvalitními dermatologickými
p ípravky zna ky Miss Cosmetic, eské spole nosti Moniky Žídkové.

Na Vaši návšt vu se t ší kolektiv Fino clubu

U H išt 737, 664 42 Mod ice | tel: +420 547 216 71 | e mail: finoclub@post.cz | www.fino club.cz |
Informace o p edplatném: 

542 158 247, WWW.NDBRNO.CZ

Do Národního divadla Brno
- v prodeji od 4. b ezna 2013

NDB, DVO ÁKOVA 11, BRNO
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POTRAVINY H&B 
-  VE ERKA  - 

Brn nská 436,  Mod ice ,  tel. 777 586 705 
Po-Pá  6:00 - 20:00h; So 7-11h; Ne 8-11h 

 
Rádi Vás p ivítáme v našem obchod . 
Nabízíme: 
-  bezlepkové  uzeniny od firmy Steinhauser 
-  grilovaná ku ata 
-  zákusky 
-  obložené  chlebí ky, obložené bagety a bulky 
-  sudová vína z jižní Moravy 
-  terminál Sazka , dobíjení mobilních telefon  
-  noviny a asopisy  
-  3x denn  erstvé pe ivo 
-  široký sortiment lah dek 
 
P i telefonickém objednání zákusk , 
grilovaných ku at  a chlebí k  poskytujeme až 
10% slevu, dle množství. 
 
P i platb  p ijímáme i stravenky 

>>>N O V I N K A<<< 
P ijímáme platební karty typu Visa, Maestro,
MasterCard, Diners Club, JCB.

Nebaví Vás žehlení?
… provádíme ruční
    žehlení prádla,

prádlo vyzvedneme
vyžehlíme a přivezeme

zehlimebrno.cz
tel.: 775 344 388

29128 www.mesto-modrice.cz

 

Nádražní 540 
Mod ice 664 42 

 
mob: 733 331 065 
mob: 603 254 455 

info@elektromontaze-brabec.cz 
www.elektromontaze-brabec.cz 

 
Elektromontáže, revize, správa 
budov 
inteligentní rozvody 
STA - rozvody TV 
LAN – strukturované kabeláže 
EZS – zabezpe ovací systémy 
EPS – požární systémy 
CCTV – kamerový systém 
ACS – docházkový systém 
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131130Inzerce www.mesto-modrice.cz Inzerce

po >>> Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00 www.mesto-modrice.cz 

 >>> Městská knihovna  9 -12, 13-18 www.volny.cz/mkmodrice

 17:00 X-trim Mini - tancování pro děti 5-8 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

17:30 Ŕímskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

 18:30 X-trim tancování pro děti 8-11 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30,19:30 Cvičení v baletním sálku ZUŠ

út 9:30 Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem www.prtatamodrice.estranky.cz 

- klubovna nad knihovnou na radnici

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

Nám. (:36) … Husova (:40) … Brněnská (:45) …

11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

 >>> Městská knihovna  9 -12, 13-16 www.volny.cz/mkmodrice

 15:00 Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny www.nohejbal-modrice.net 

17:00 X-trim - Baby tancování pro děti 3-5 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:00 X-trim - tancování  Juniorů 12-15 let - ZŠ Komenského www.x-trim.cz

 19:00 Smíšený pěvecký sbor města Modřice – zkouška mim.voda.cz/sbor.htm

- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody

st >>> Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00 www.mesto-modrice.cz 

 >>> Městská knihovna  13-18 www.volny.cz/mkmodrice

17:00 X-trim tancování pro děti 8-11 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30 X-trim tancování pro rodiče a přátele- ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30 Trampolínky-cvičení v baletním sálku ZUŠ

čt 9:30 Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem www.prtatamodrice.estranky.cz

-klubovna nad knihovnou na radnici

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

 11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

16:30 X-trim Mini - tancování pro děti 5-8 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

17:00 dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice

17:30 Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

18:00 X-trim tancování Juniorů 12-15l et - ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30,19:30 Cvičení v baletním sálku ZUŠ

pá >>> Městská knihovna  9 -12, 13-16 www.volny.cz/mkmodrice

9:30 Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem www.prtatamodrice.estranky.cz

-klubovna nad knihovnou na radnici

15:00 Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny www.nohejbal-modrice.net 

ne 9:30 Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

Kalendář je zpracováván dle oznámení ve Zpravodaji nebo podkladů od pořadatelů 
Redakce nezodpovídá za případné změny a nepřesnosti – Lenka Ventrubová

Opakovaně týdně

Zpravodaj 2/2013

21. 2. 2013 Beseda v knihovně 17 hod

22. 2. 2013 Zahrádkářský ples

24. 2. 2013 Koncert ZUŠ v 18 hod

24. 2. 2013. Modřice Orienteering cup 2013

9. 3. 2013 Modřický pohá

15.-16. 3. 2013 Burza sportovního vybavení na ZŠ

27. 3. 2013 63. Komorní koncert na radnici - Swing

Události

MUDr. Jarmila Kočí
Oční ambulance
Mariánské nám. 1(budova GiTy)
Brno-Komárov

Ordinační hodiny:

 Po 11-16 hod.

 Út   8-13 hod.

 St.   8-13 hod.

 Čt   8-11 hod.

tel. 777 268 848

MALBY 14,-Kč/m2, nátěry 

dveří 350,- Kč/kus, radiáto-

rů, oken, fasád aj.

tel. 606 469 316, 547 225 340,

www.maliribrno-horak.cz, 

platba hotově = SLEVA 250,-

Kč! Modřice a okolí.

Hledám ke koupi 
menší rodinný dům 

v Modřicích.

Tel.: 720 358 726 
firma OMEGA24 s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti 
informa ních technologií s hlavním zam ením na: 

externí správa IT malých a st edn  velkých firem 
snižování náklad , efektivita business a ITC proces  

HW/SW/IT audit, SWOT analýzy, IT projekty a ešení 
odborné poradenství a konzultace 
dodávky a instalace PC, notebook , tablet , tiskáren, 

zálohovacích za ízení, opera ních a kancelá ských 
systém , sí ových za ízení a dalších HW/SW 

záru ní a pozáru ní servis renomovaných zna ek 
individuální školení dle pot eb zákazníka 

 
                    OMEGA24 s.r.o, Nádražní 540, 664 42 Mod ice

           
                          +420 602 778 395, +420 603 254 455 

    www.omega24.cz 



Vychází: 1 x měsíčně a je distribuován do každé
rodiny zdarma. Současně je zveřejňován v samo-
statné rubrice na internetu www.mesto-modrice.cz
EV. č.: MK ČR E 11272

Redakční rada: Daniel Cetl, Miroslav Hájek, Kate-

řina Koubková (předseda), Jan Mareček, Zuzana 

Rouzková, Lenka Ventrubová, Vlasta Zápecová

Editor vydání: Editor Jan Mareček
Vydává: Město Modřice, nám. Svobody 93,
664 42 Modřice, IČO: 00282103
Příspěvky: Zásady vydávání určuje "Koncepce" 
schválená Radou města (k dispozici na radnici a na 
www). Preferovanou formou příspěvků je zadávání 
přes uživatelské formuláře na internetových strán-
kách města. Kontakt pro příspěvky, dotazy a náměty 
i připomínky - Lenka Ventrubová,
email: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz,
tel.: 537 001 017.
Uzávěrka je vždy poslední den v měsíci 
(pro dotazy už 20. kalendářní den).
Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.
Autorka loga Zpravodaje: Hana Megová
Grafi cká úprava, tisk: Poring s.r.o.
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